
نظام احلماية من اإليذاء 
 

بؼذ االطالع ػهٗ يب سكؼّ ٔصٚش انشؤٌٔ االخخًبػٛت ، ٔبؼذ انُظش كٙ هشاس يدهس 

ْـ ، هشس يدهس انٕصساء انًٕاكوت ػهٗ َظبو 22/6/1433ٔحبسٚخ  (71/32)انشٕسٖ سهى 

. انسًبٚت يٍ اإلٚزاء

 

 

: المادة األولى

انًؼبَٙ انًبُٛت - أًُٚب ٔسدث كٙ ْزا انُظبو - ٚوظذ ببنؼببساث ٔانًظطهسبث اٜحٛت 

: أيبيٓب، يب نى ٚوخِغ انسٛبم خالف رنك

. أ٘ خٓت يخخظت َظبيًب بخطبٛن أزكبو ْزا انُظبو: اندٓت انًخخظت- 

. َظبو انسًبٚت يٍ اإلٚزاء: انُظبو- 

ْٕ كم شكم يٍ أشكبل االسخـالل، أٔ إسبءة انًؼبيهت اندسذٚت أٔ انُلسٛت : اإلٚزاء- 

أٔ اندُسٛت، أٔ انخٓذٚذ بّ، ٚشحكبّ شخض حدبِ شخض آخش، بًب نّ ػهّٛ يٍ ٔالٚت أٔ 

سهطت أٔ يسؤٔنٛت، أٔ بسبب يب ٚشبطًٓب يٍ ػالهت أسشٚت أٔ ػالهت إػبنت أٔ كلبنت أٔ 

ٔٚذخم كٙ إسبءة انًؼبيهت ايخُبع شخض أٔ حوظٛشِ كٙ انٕكبء . ٔطبٚت أٔ حبؼٛت يؼٛشٛت

بٕاخببحّ أٔ انخضايبحّ كٙ حٕكٛش انسبخبث األسبسٛت نشخض آخش يٍ أكشاد أسشحّ أٔ يًٍ 

. ٚخشحب ػهّٛ ششػًب أٔ َظبيًب حٕكٛش حهك انسبخبث نٓى

: المادة الثانية

: ٚٓذف انُظبو إنٗ اٜحٙ

. ػًبٌ حٕكٛش انسًبٚت يٍ اإلٚزاء بًخخهق إَٔاػٓب- 1

حوذٚى انًسبػذة ٔانًؼبندت، ٔانؼًم ػهٗ حٕكٛش اإلٕٚاء ٔانشػبٚت االخخًبػٛت - 2

. ٔانُلسٛت ٔانظسٛت انًسبػذة انالصيت

. احخبر اإلخشاءاث انُظبيٛت انالصيت نًسبءنت انًخسبب ٔيؼبهبخّ- 3

. َشش انخٕػٛت بٍٛ أكشاد انًدخًغ زٕل يلٕٓو اإلٚزاء ٔاٜثبس انًخشحبت ػهّٛ- 4

يؼبندت انظٕاْش انسهٕكٛت كٙ انًدخًغ انخٙ حُبئ ػٍ ٔخٕد بٛئت يُبسبت نسذٔد - 5

. زبالث إٚزاء

. إٚدبد آنٛبث ػهًٛت ٔحطبٛوٛت نهخؼبيم يغ اإلٚزاء- 6

: المادة الثالثة

. ٚدب ػهٗ كم يٍ ٚطهغ ػهٗ زبنت إٚزاء اإلبالؽ ػُٓب كٕسًا- 1

- يغ يشاػبة يب حوؼٙ بّ األَظًت راث انؼالهت يٍ إخشاءاث، ٚهخضو كم يٕظق ػبو - 2

بسكى ػًهّ - ٔكم ػبيم كٙ انوطبع األْهٙ، اطهغ ػهٗ زبنت إٚزاء - يذَٙ أٔ ػسكش٘ 

إزبطت ػًهّ ببنسبنت ػُذ ػهًّ بٓب، ٔػهٛٓب إبالؽ اندٓت انًخخظت أٔ انششطت بسبنت - 

. اإلٚزاء كٕس انؼهى بٓب، ٔحسذد انهٕائر إخشاءاث انخبهٛؾ

: المادة الرابعة

حخٕنٗ اندٓت انًخخظت ٔانششطت حهوٙ انبالؿبث ػٍ زبالث اإلٚزاء، سٕاء كبٌ رنك - 1

يًٍ حؼّشع نّ يببششة أٔ ػٍ طشٚن اندٓبث انسكٕيٛت بًب كٛٓب اندٓبث األيُٛت 

. انًخخظت أٔ انظسٛت، أٔ اندٓبث األْهٛت، أٔ يًٍ ٚطهغ ػهٛٓب



إرا حهوج انششطت بالؿًب ػٍ زبنت إٚزاء، كئٌ ػهٛٓب احخبر يب ٚذخم ػًٍ اخخظبطٓب - 2

. يٍ إخشاءاث ٔإزبنت انبالؽ يببششة إنٗ اندٓت انًخخظت

: المادة الخامسة

ال ٚدٕص اإلكظبذ ػٍ ْٕٚت انًبهؾ ػٍ زبنت إٚزاء إال بشػبِ، أٔ كٙ انسبالث انخٙ - 1

- بسكى ػًهّ - ٔٚهخضو يٕظلٕ اندٓت انًخخظت ٔكم يٍ ٚطهغ . حسذدْب انهٕائر انخُلٛزٚت

. ػهٗ يؼهٕيبث زبالث اإلٚزاء، ببنًسبكظت ػهٗ سشٚت يب ٚطهؼٌٕ ػهّٛ يٍ يؼهٕيبث

ٔكم ػبيم كٙ انوطبع األْهٙ، - يذَٙ أٔ ػسكش٘ - ٚسبءل حأدٚبًٛب كم يٕظق ػبو -2

ٚخبنق أًٚب يٍ األزكبو انًخؼهوت ببإلبالؽ ػٍ زبالث  (خٓت انؼًم)ٔكم شخض اػخببس٘ 

. اإلٚزاء انٕاسدة كٙ ْزا انُظبو

: المادة السادسة

ٚؼلٗ انًبهؾ زسٍ انُٛت يٍ انًسؤٔنٛت إرا حبٍٛ أٌ انسبنت انخٙ أبهؾ ػُٓب نٛسج زبنت 

. إٚزاء ٔكوًب ألزكبو ْزا انُظبو

: المادة السابعة

بؼذ حٕثٛن انبالؽ ٔإخشاء حوٕٚى - حببشش اندٓت انًخخظت كٕس حهوٛٓب بالؿًب ػٍ زبنت إٚزاء 

: ببحخبر أ٘ يٍ اإلخشاءاث اٜحٛت- نهسبنت 

احخبر اإلخشاءاث انالصيت انخٙ حكلم حوذٚى انشػبٚت انظسٛت انالصيت نًٍ حؼشع نإلٚزاء، - 1

. ٔإخشاء انخوٕٚى انطبٙ نهسبنت إرا حطهب األيش رنك

. احخبر انخشحٛببث انالصيت نهسٛهٕنت دٌٔ اسخًشاس اإلٚزاء أٔ حكشاسِ-2

حٕكٛش انخٕخّٛ ٔاإلسشبد األسش٘ ٔاالخخًبػٙ ألطشاف انسبنت إرا هذسث اندٓت انًخخظت - 3

. إيكبٌ االكخلبء بًؼبندت انسبنت كٙ إطبسْب األسش٘

اسخذػبء أ٘ يٍ أطشاف انسبنت أٔ أ٘ يٍ أهبسبٓى أٔ يٍ نّ ػالهت، نالسخًبع إنٗ - 4

أهٕانّ ٔإكبدحّ ٔحٕثٛوٓب، ٔاحخبر اإلخشاءاث ٔانخؼٓذاث انالصيت انخٙ حكلم حٕكٛش انسًبٚت 

. انالصيت ٔانكبكٛت نًٍ حؼشع نإلٚزاء

انؼًم ػهٗ إخؼبع يٍ ٚهضو يٍ أطشاف انسبنت إنٗ ػالج َلسٙ أٔ بشايح حأْٛم بًب - 5

. ٚالئى كم زبنت

: المادة الثامنة

يٍ ْزا انُظبو، ػهٗ اندٓت انًخخظت إرا  (انسببؼت)دٌٔ إخالل بًب َظج ػهّٛ انًبدة 

ظٓش نٓب يٍ انبالؽ خطٕسة انسبنت أٔ أَٓب حشكم حٓذٚذًا نسٛبة يٍ حؼشع نإلٚزاء أٔ 

ساليخّ أٔ طسخّ، احخبر خًٛغ اإلخشاءاث انالصيت نهخؼبيم يغ انسبنت بًب ٚخًشٗ يغ 

خطٕسحٓب، بًب كٙ رنك إبالؽ انسبكى اإلداس٘، أٔ اندٓبث األيُٛت انًؼُٛت، الحخبر يب ٚهضو 

كم بسسب اخخظبطّ، ٔانخُسٛن يغ اندٓبث نؼًبٌ ساليت يٍ حؼشع نإلٚزاء بًب كٙ 

. إنٗ يكبٌ اإلٕٚاء انًُبسب نسٍٛ صٔال انخطش- إرا نضو األيش- رنك َوهّ أٔ َوم انًؼخذ٘ 

: المادة التاسعة

إرا حبٍٛ نهدٓت انًخخظت أٌ انخؼبيم يغ زبنت اإلٚزاء ٚسخهضو انخذخم انؼبخم أٔ انذخٕل 

إنٗ انًكبٌ انز٘ زذثج كّٛ ٔاهؼت اإلٚزاء، كهٓب االسخؼبَت ببندٓبث األيُٛت انًخخظت، 

ٔػهٗ حهك اندٓبث االسخدببت انلٕسٚت نهطهب، ٔحشاػٙ أال ٚخشحب ػهٗ انهدٕء إنٗ أ٘ 

يٍ انٕسبئم انًسخخذيت نًؼبندخّ ػشس أشذ ػهٗ انؼسٛت، أٔ أٌ ٚؤثش رنك ببنؼشس ػهٗ 

ٔػؼّ األسش٘ أٔ انًؼٛشٙ، يغ إػطبء األٔنٕٚت نهخؼبيم يغ انسبنت نإلخشاءاث اإلسشبدٚت 

. ٔانٕهبئٛت، يب نى ٚوخِغ انسبل خالف رنك

: المادة العاشرة

دسخت انؼُق انًسخخذو - ػُذ حؼبيهٓب يغ أ٘ يٍ زبالث اإلٚزاء - حشاػٙ اندٓت انًخخظت 

َٕٔػّ ٔيذٖ حكشاسِ، ٔأال ٚخشحب ػهٗ انهدٕء إنٗ أ٘ يٍ انٕسبئم انًسخخذيت نًؼبندخّ 



ػشس أشذ ػهٗ انؼسٛت، أٔ أٌ ٚؤثش رنك ببنؼشس ػهٗ ٔػؼّ األسش٘ أٔ انًؼٛشٙ، يغ 

إػطبء األٔنٕٚت نهخؼبيم يغ انسبنت نإلخشاءاث اإلسشبدٚت ٔانٕهبئٛت، يب نى ٚوخِغ انسبل 

. خالف رنك

: المادة الحادية عشرة

إرا سأث اندٓت انًخخظت أٌ ٔاهؼت اإلٚزاء حشكم خشًٚت، كؼهٛٓب إبالؽ خٓت انؼبط 

. انًخخظت َظبيًب، الحخبر اإلخشاءاث انُظبيٛت انالصيت

: المادة الثانية عشرة

حخببغ اندٓت انًخخظت هؼبٚب اإلٚزاء انخٙ حسٛهٓب إنٗ خٓت انؼبط، ٔكوًب نًب ٔسد كٙ انًبدة 

يٍ ْزا انُظبو، ٔػهٗ اندٓت سكغ حوشٚش إنٗ اندٓت انًخخظت بًب اَخٓج  (انسبدٚت ػششة)

. إنّٛ يٍ إخشاءاث زٛبل حهك انوؼبٚب

: المادة الثالثة عشرة

بـٛش إخالل بأ٘ ػوٕبت أشذ ٔسدث كٙ انششٚؼت اإلساليٛت أٔ بأزذ األَظًت انًشػٛت، 

ٚؼبهب ببنسبس يذة ال حوم ػٍ شٓش ٔال حضٚذ ػٍ سُت ٔبـشايت ال حوم ػٍ خًست آالف 

ٔال حضٚذ ػٍ خًسٍٛ أنق سٚبل أٔ بئزذٖ ْبحٍٛ انؼوٕبخٍٛ كم يٍ اسحكب كؼاًل يٍ أكؼبل 

. اإلٚزاء انٕاسدة كٙ انًبدة األٔنٗ يٍ ْزا انُظبو، ٔكٙ زبنت انؼٕد حؼبػق انؼوٕبت

. ٔنهًسكًت إطذاس ػوٕبت بذٚهت نهؼوٕببث انسبنبت نهسشٚت

: المادة الرابعة عشرة

ال حؤثش األزكبو ٔاإلخشاءاث انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْزا انُظبو ػهٗ االنخضايبث انًخشحبت 

ػهٗ اندٓبث انًؼُٛت األخشٖ، كم بسسب اخخظبطّ، ٔال حخم حهك األزكبو ٔاإلخشاءاث 

بأ٘ زن أكؼم ٚخؼهن ببنسًبٚت يٍ اإلٚزاء ُٚض ػهّٛ َظبو آخش أٔ احلبهٛت دٔنٛت حكٌٕ 

. انًًهكت طشكًب كٛٓب

: المادة الخامسة عشرة

خًٛغ انخذابٛش انٕهبئٛت - ببنخؼبٌٔ يغ اندٓبث راث انؼالهت - حخخز اندٓت انًخخظت 

: انوٛبو بًب ٚأحٙ- دٌٔ زظش- انًُبسبت نهسًبٚت يٍ اإلٚزاء ٔنٓب كٙ سبٛم رنك 

َشش انخٕػٛت بًلٕٓو اإلٚزاء ٔخطٕسحّ ٔآثبسِ انسٛئت ػهٗ بُبء شخظٛت انلشد - 1

. ٔاسخوشاس انًدخًغ ٔحًبسكّ

احخبر يب ٚهضو نًؼبندت انظٕاْش انسهٕكٛت كٙ انًدخًغ، انخٙ حسٓى كٙ إٚدبد بٛئت - 2

. يُبسبت نسذٔد زبالث اإلٚزاء

حٕكٛش يؼهٕيبث إزظبئٛت يٕثوت ػٍ زبالث اإلٚزاء نالسخلبدة يُٓب كٙ ٔػغ آنٛبث - 3

. انؼالج، ٔكٙ إخشاء انبسٕد ٔانذساسبث انؼهًٛت انًخخظت

حؼضٚض بشايح انخٕػٛت ٔانخثوٛق انخٙ حٓذف إنٗ انسذ يٍ اإلٚزاء يٍ خالل ٔسبئم - 4

. اإلػالو ٔاألخٓضة األخشٖ

حُظٛى بشايح حذسٚبٛت يخخظت ندًٛغ انًؼٍُٛٛ ببنخؼبيم يغ زبالث اإلٚزاء، بًٍ كٛٓى - 5

. انوؼبة ٔسخبل انؼبط ٔانخسوٛن ٔاألطببء ٔاألخظبئٌٕٛ ٔؿٛشْى

بسوٕهٓى انششػٛت - ٔبخبطت انلئبث األكثش حؼشػًب نإلٚزاء - حٕػٛت أكشاد انًدخًغ - 6

. ٔانُظبيٛت

حكثٛق بشايح اإلسشبد األسش٘ - 7

. دػى ٔإخشاء انبسٕد انؼهًٛت ٔانذساسبث انًخخظت راث انؼالهت ببإلٚزاء- 8

: انًبدة انسبدست ػششة

. حظذس اندٓت انًخخظت انهٕائر انالصيت نخُلٛز ْزا انُظبو

: انًبدة انسببؼت ػششة

 .ٚسش٘ ْزا انُظبو بؼذ حسؼٍٛ ٕٚيًب يٍ حبسٚخ َششِ كٙ اندشٚذة انشسًٛت


